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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven).  

 

Forvaltningsrevisjon er definert som å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Herunder om: 

 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller 

om resultatene for virksomheten er nådd. 

(Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.§ 7.)  

 

Kontrollutvalget Ski kommune vedtok formål og problemstillinger for et prosjekt om 

sikkerhet og beredskap på sitt møte 3.3.2015 (sak 08/15).  

 

Revisjonen takker for godt samarbeid med Ski kommune under gjennomføringen av 

prosjektet. 

 

1.2 Sammendrag 

Prosjektets formål har vært å vurdere beredskapen i kommunen på virksomhetsnivå. 

Undersøkelsen ser på to problemstillinger: Beredskapsplaner og rutiner på virksomhetsnivå 

og om virksomhetene er forberedt på å håndtere en krisesituasjon som følge av sviktende 

vannforsyning, alvorlig bemanningssvikt, langvarig strømbrudd eller sviktende IT-drift. Dette 

er hendelser som kommunen anser som potensielt krevende.  

 

Problemstillingene belyses ut fra situasjonen for fem virksomheter i kommunen: et sykehjem, 

en skole, hjemmetjenesten, IKT og kommunalteknikk. 

 

Beredskapsplaner på virksomhetsnivå 

 

Ikke alle virksomheter har beredskapsplaner, og deler av planene er foreldet. Ski kommune 

mangler også noen oppdaterte planer den er pålagt å ha. Utfordringene til kommunen ligger i 

første rekke i å etablere et system av beredskapsplaner som er ajoúr. 

 

Den helhetlige Risiko- og sårbarhetsanalysen (Ros-analysen) beskriver konsekvenser som det 

er naturlig å videreføre i beredskapsplaner som omfatter virksomhetsnivået.  Revisjonen 
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etterlyser en mer systematisk oppfølging av disse forholdene i planer for virksomhetsnivået. 

Revisjonen finner liten grad av samordning og integrering av kommunens beredskapsplaner 

med utgangspunkt i de uønskede hendelsene som er kartlagt i den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen.  

 

Kommunen beskriver og stiller i liten grad krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i 

virksomhetene.  Praksis er ulik mellom kommunalområder og mellom virksomheter. Noen har 

beredskapsplaner, andre ikke. Revisjonens inntrykk er at området beredskap bør koordineres 

bedre. Hvilke planer kommunen skal ha og på hvilket nivå, er en vurdering kommunen må 

gjøre ut fra hvordan den ønsker å styre dette. Kommunen har opplyst at dette er forhold det 

arbeides med. 

  

I hvilken grad er virksomhetene forberedt på å håndtere risikoområdene? 

 

Det er viktig å ha en kompetent ledelse på virksomhetsnivå som tar ansvar i en krisesituasjon 

og som har nødvendige fullmakter. Revisjonen oppfatter at dette er på plass i de virksomheter 

vi har sett på. Virksomhetslederne har kunnskaper om hva som vil være konsekvenser og 

hvilke tiltak som kan være aktuelle i en krise. 

 

Regelverket understreker at kommunen skal jobbe på tvers av sektorer og at planer skal være 

samordnet. Det innebærer at tiltak som en virksomhet forutsetter at andre, i eller utenfor 

kommunen, skal bidra med, er avklart og mulig å gjennomføre. For at kommunen skal lykkes 

med dette arbeidet, må den sette krav til planstrukturen og innholdet i planene. 

 

Langvarig strømbrudd er et område av spesiell viktighet, særlig i forhold til elektronisk 

kommunikasjon som berører evnen til å lede en krise. Revisjonen er i tvil om kommunen har 

tatt tilstrekkelig hensyn til dette.  

 

1.3 Konklusjon 

Det varierer i hvilken grad virksomhetene har beredskapsplaner. Ski kommune gir i liten grad 

føringer og stiller få krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen. Dette gjør 

at området beredskap fremstår som noe uoversiktlig. Ski kommune bør strukturere området 

beredskap på en bedre måte. Revisjonen vurderer status for beredskapsplanene slik: 

 

 Kommunalteknikk har oppdaterte planer for vann, avløp og vei. 

 Kommunens smittevernplan er oppdatert i 2014. 

 Den overordnede beredskapsplanen skal samordne kommunens øvrige 

beredskapsplaner. De krav som følger av sivilbeskyttelsesloven med forskrift og 

kommunens egen Ros-analyse, er i liten grad ført videre til planer for 

virksomhetsnivået. 

 Kommunen mangler lovpålagte helseberedskapsplan(er) som er oppdatert. 

 Beredskapsplanen for oppvekstområdet følger i liten grad opp identifiserte risikoer fra 

Ros-analysen. 

 Helse- og sosialområdet mangler oppdaterte planer. Planen som finnes, er ikke 

oppdatert på 10 år. 

 Det finnes ingen samlet oversikt og status over kommunens beredskapsplaner. 
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Med unntak av kommunalteknikks planer og smittevernplanen, er hovedinntrykket at 

virksomhetene stort sett mangler gyldige beredskapsplaner som er relevante for prosjektets 

problemstillinger. 

 

Er virksomhetene forberedt? I korthet fremkommer følgende status for de fire 

risikoområdene: 

 

Sviktende vannforsyning. 

Sykehjemmene kan få tilkoblet vann.  Skolene og hjemmetjenesten må få tilkjørt vann 

i tank. Ringledninger øker robustheten i vannforsyningssystemet. 

 

Bemanningssvikt 

Skolene kan møte situasjonen med omdisponeringer av elever og lærere, avhengig av 

alvorlighetsgrad. Helsesektoren har erfaring med å skaffe vikarer og ekstra personell, 

og vil kunne spille på flere i en slik situasjon. Evakuering og inntaksstopp kan være 

aktuelt.  

 

Langvarig strømstans 

Sykehjemmene, rådhuset og Drømtorp driftssentral har nødaggregater. 

Hjemmetjenesten kan fungere uten Gerica, men kan miste oversikten over tid.  

 

Sviktende IT-drift 

Skolene vil kunne håndtere en situasjon med rundt tre dagers brudd i IT-tjenester, men 

er sårbare dersom dette skjer ved eksamen. Helseområdet er mest sårbart ved bortfall 

av Gerica, noe som kan være alvorlig ved bortfall over lengre tid. Hjemmetjenesten ser 

utfordringer ved bl.a. elektronisk meldingsutveksling, samt at telefon og 

trygghetsalarmer faller ut. Virksomhet IKT har investert i infrastruktur og er mer 

robust ift. driftsbrudd enn tidligere. Det iverksettes bl.a. ekstra beredskap ved 

avvikling av eksamen og nasjonale prøver. 

 

Kommunen har ca. 10 mobiltelefoner som alternativ ved sambandsbrudd. 

 

Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av 

sektorer i kommunen. Dette krever analytisk tilnærming og skriftlige planer, så langt dette er 

mulig og hensiktsmessig. Ettersom dette ikke er på plass, er det vanskelig å si at kommunen 

er godt forberedt på å håndtere risikoområdene.  

 

Generelt vil revisjonen også peke på at forberedte tiltak så langt dette er praktisk, vil kunne 

bidra til en raskere reetablering av driften etter en hendelse. Revisjonen mener at kommunen 

bør vurdere å innarbeide forberedte tiltak av denne type i større grad i fremtidige planer. 

 

1.4 Anbefalinger     

Revisjonen anbefaler at Ski kommune vurderer følgende tiltak: 

 

 Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen. 

 Utarbeide sektorvise Ros-analyser etter behov. 

 Utarbeide lovpålagte helseberedskapsplaner. 

 Utarbeide, revidere og oppdatere beredskapsplaner for kommunalområder og 
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virksomheter med bakgrunn i Ros-analyser. 

 Sørge for å ha en oppdatert oversikt over kommunens beredskapsplaner. 

 Følge opp krav til ajourhold og øvelser. 

 Vurdere om enkelte planer bør utvides med forberedte tiltak som kan bidra til raskere 

reetablering av driften etter en hendelse. 

 

     
Steinar Neby      Bjørn Tore Nedregård 

revisjonssjef      prosjektleder  
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

"Formål: 

 

Vurdere beredskapen i kommunen på virksomhetsnivå.  

 

Problemstillinger: 

 

1. Beredskapsplaner på virksomhetsnivå. 

• Har virksomhetene egne beredskapsplaner? 

• Er beredskapsplanene basert på en forutgående risiko- og sårbarhetsanalyse?  

• Hvordan er beredskapsarbeidet forankret internt i den enkelte virksomhet?  

• Hvordan er IT-sikkerheten ivaretatt i virksomhetenes beredskapsplaner?  

• Er ansvarsdelingen klar i en krise- eller beredskapssituasjon?  

• Hvilket varslingssystem har virksomhetene og hvordan er varslingsrutinene?  

• I hvilken grad gjennomføres øvelser og evaluering av disse? 

• I hvilken grad samarbeider virksomhetene seg imellom, eller med andre aktører i 

forbindelse med beredskapsarbeidet?  

 

2. I hvilken grad er virksomhetene forberedt på å håndtere risikoområdene: 

• Sviktende vannforsyning. 

• Alvorlig bemanningssvikt. 

• Langvarig strømbrudd. 

• Sviktende IT-drift." 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Med beredskap forstås planlegging og forberedelse av tiltak for å begrense eller håndtere 

kriser eller andre hendelser på best mulig måte
1
.   

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (2010) med 

tilhørende forskrift, setter krav til kommunens helhetlige Ros-analyse og til den overordnede 

beredskapsplanen som skal utarbeides på bakgrunn av Ros-analysen.  

 

Revisjonsprosjektet har fokus på virksomhetsnivået. Ros-analyse og overordnet 

beredskapsplan er styrende for annen beredskapsplanlegging i kommunen. Dokumentene vil 

bli berørt generelt, men det faller utenfor mandatet for prosjektet å vurdere disse. Kommunens 

kriseledelse er heller ikke tema i undersøkelsen. 

 

Problemstilling nr. 1 har fokus på å undersøke planer og rutiner på virksomhetsnivå. 

  

Problemstilling nr. 2 har hovedfokus på hvordan virksomhetene er forberedt på å håndtere en 

beredskapssituasjon ut fra fire angitte risikoområder/hendelser som kommunen anser som 

potensielt krevende. 

                                                           
1
 DSB – veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, februar 2012. 
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2.3 Opplysninger om revidert enhet 
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Ski kommunes ledelse består av rådmann, tre kommunalsjefer og 32 virksomhetsledere. 

Kommunen hadde i følge SSB/Kostra 29.775 innbyggere pr 1. januar 2015. Kommunens 

organisasjon består av omlag 1728 årsverk. 

2.4 Metode generelt 

Kommunelovens § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold 

til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. Styret i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt at RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 

(1.2.2011), definerer hvilke krav som settes til god kommunal revisjonsskikk i forvalt-

ningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.5 Metode i dette prosjektet 

Før forslag til prosjektplan ble utarbeidet og problemstillingene ble vedtatt av 

kontrollutvalget, ble prosjektets innretning diskutert med kommunens kontaktperson. 

 

Kontrollutvalget har vedtatt at problemstillingene skal belyses ut fra situasjonen i fire 

virksomheter i kommunen; IKT, kommunalteknikk, et sykehjem og en skole. Revisjonen har 

valgt ut virksomhetene Solborg bo- og behandlingssenter og Bøleråsen skole. Etter oppstart 

av revisjonsprosjektet ble antall virksomheter utvidet til også å omfatte Hjemmetjenesten. 

 

Prosjektets metode har i hovedsak vært dokumentanalyse og intervju. Vi har gjennomgått Ski 

kommunes styrende dokumenter, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og 

prosedyrer. 

 

Det er gjennomført individuelle intervjuer med to virksomhetsledere og telefonintervju med 

én. Problemstilling 2 har i første rekke vært belyst gjennom gruppeintervju/fokusgruppe med 

fire virksomhetsledere og kommuneoverlegen.  
 

Dataenes relevans (gyldighet, validitet) er et uttrykk for hvor godt dataene måler det vi ønsker 
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å måle. Det er utledet kriterier for hver problemstilling. Problemstillingene er operasjonalisert 

i en egen intervjuguide foran hvert intervju, som retter seg mot kriteriene. 

 

Pålitelighet (reliabilitet) gjelder krav til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd 

systematiske feil underveis i innsamlingen. Pålitelighet er vektlagt gjennom bruk av ulike 

metoder; individuelt intervju, dokumentanalyse og gruppeintervju/fokusgruppemøte som 

belyser problemstillingene på ulike måter (metodetriangulering). Det er skrevet referater 

intervjuobjektene har fått tilsendt for verifisering. Tilbakemeldingene har variert. Revisjonen 

legger til grunn at manglende tilbakemeldinger betyr at intervjuobjektene ikke har 

kommentarer. Enkelte avklaringer er gjort over telefon i ettertid. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato: Milepæl: 

8.6.2015 Oppstartsmøte avholdt med kommunens beredskapsleder (kontaktperson) 

og ansvarlig kommunalsjef. 

17.6.2015 Fokusgruppe-møte. Deltakere: Virksomhetsleder Solborg Bo- og 

aktiviseringssenter, rektor Bøleråsen skole, virksomhetsleder 

kommunalteknikk, virksomhetsleder IKT og kommuneoverlegen. 

10.6.2015 Intervju med virksomhetsleder IKT. 

29.7.2015 Statusmøte med beredskapsleder og kommunalsjef. 

31.7.2015 Telefonintervju med virksomhetsleder Solborg Bo- og aktiviseringssenter. 

5.8.2015 Intervju med virksomhetsleder Hjemmetjenesten. 

7.9.2015 Møte med kommunens beredskapsleder for verifisering av fakta. 

9.9.2015 Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

24.9.2015 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
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3 BEREDSKAPSPLANER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

Kommunen er pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Ros-analyse) som 

skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan 

inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunen. Kommunen skal med utgangspunkt i Ros-

analysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en 

oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et 

minimum skal den overordnede beredskapsplanen inneholde: 

 Plan for kommunens kriseledelse. 

 Varslingslister. 

 Ressursoversikt. 

 Evakueringsplan og plan for befolkningsvarsling. 

 Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 

 

Beredskapsplanen skal revideres årlig og øves hvert annet år. Den overordnede 

beredskapsplanen skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner med utgangspunkt i de 

uønskede hendelser som er kartlagt i Ros-analysen. 

 

DSB legger bl.a. vekt på betydningen av elektronisk kommunikasjon (ekom) for effektiv 

krisehåndtering.
2
 Det er viktig at kommunen kartlegger hvilke ekomtjenester den er 

avhengige av for å utføre viktige oppgaver og opprettholde kontinuitet i nødvendige 

funksjoner som kommunen skal yte i enhver situasjon.  Kommunene bør kartlegge hvilke 

alternative løsninger til for eksempel mobiltelefoni som er tilgjengelig, hvilke det er mulig å 

anskaffe og utarbeide en ressursoversikt over hvordan alternative løsninger kan fremskaffes i 

en krisesituasjon. 

 

Krav om beredskapsplaner fremkommer også i en rekke sektorlover. Kommunal 

beredskapsplikt etter Sivilbeskyttelsesloven (2010), fører ikke til at krav om spesifikke 

beredskapsplaner etter sektorlovgivningen faller bort.  Plikten til å utarbeide beredskapsplaner 

gjelder bl.a. for: 

 

                                                           
2
 Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2012, side 25. 

Problemstilling 1: 

Planer på virksomhetsnivå. 

 Har virksomhetene egne beredskapsplaner?  

 Er beredskapsplanene basert på en forutgående risiko- og sårbarhetsanalyse?  

 Hvordan er beredskapsarbeidet forankret internt i den enkelte virksomhet?  

 Hvordan er IT-sikkerheten ivaretatt i virksomhetenes beredskapsplaner?  

 Er ansvarsdelingen klar i en krise- eller beredskapssituasjon?  

 Hvilket varslingssystem har virksomhetene og hvordan er varslingsrutinene?  

 I hvilken grad gjennomføres øvelser og evaluering av disse?  

 I hvilken grad samarbeider virksomhetene seg imellom, eller med andre aktører i 

forbindelse med beredskapsarbeidet?  
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 Helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester kommunen er ansvarlig for 

(Helseberedskapsloven). 

 Helse- og omsorgstjenester. Planen skal samordnes med øvrige beredskapsplaner (Helse- 

og omsorgstjenesteloven). 

 Miljørettet helsevern (Folkehelselovens kapittel 3). 

 Arbeids- og velferdsforvaltningen. Sosialberedskapsplanen skal samordnes med 

kommunens øvrige beredskapsplaner. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen). 

 Vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven). 

 Drikkevann (Drikkevannsforskriften). 

 

I tillegg er det lover som pålegger kommunen beredskapsplikt og/eller å gjennomføre Ros-

analyser, men ikke nødvendigvis å utarbeide beredskapsplaner. Eksempler på dette er: 

 

 Etablering og drift av et brannvesen (Brann- og eksplosjonsvernloven). 

 Akutt forurensning (Forurensningsloven). 

 Ros-analyse av areal til utbyggingsformål (Plan- og bygningsloven). 

 

Lovverket stiller ikke spesifikke krav om hvordan kommunen skal strukturere sitt planverk 

for beredskap. Det er f.eks. ikke et lovkrav at hver virksomhet skal ha sin egen 

beredskapsplan. Kommunen skal imidlertid dokumentere at kravene i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt og i sektorlover, er oppfylt. Revisjonen mener derfor at en rimelig slutning 

må være at kommunen skal ha planer som dokumenterer hvordan dens ulike 

organisasjonsledd skal imøtekomme de krav lovverket setter til beredskap og til risikoområder 

identifisert gjennom Ros-analyser. Lovgiver stiller litt ulike krav til innholdet i de enkelte 

beredskapsplanene. 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha beredskapsplaner som dokumenterer hvordan virksomhetene 

imøtekommer krav i regelverk og identifiserte risikoområder.  

 Kommunen skal ha helseberedskapsplan(er). Disse skal dekke de helse- og 

omsorgstjenester eller sosialtjenester som kommunen ansvarlig for samt miljørettet 

helsevern (jfr. Helseberedskapsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, 

Folkehelseloven, Sosialtjenesteloven.) 

 Kommunen skal ha beredskapsplan for drikkevannsforsyningen. 

 Kommunen skal ha beredskapsplan for smittsomme sykdommer. 

3.2 Tilsyn av overordnet beredskapsarbeid 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Ski kommune 22. 10. 

2012. Hensikten var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse etter det nye lovverket 

om kommunal beredskapsplikt (dvs. den overordnede beredskapsplanen
3
.) Tilsynsrapporten 

inneholdt merknader som vedrørte plantegninger ved evakuering, oppdateringer av planen og 

mangler ved dokumentasjon. Fylkesmannen pekte ellers på at Ski kommune virket å ha et 

godt og systematisk beredskapsarbeid. Fylkesmannen mente at kommunen så ut til å ha 

arbeidet godt tverrfaglig og hadde mange gode momenter i beredskapsplanen. Planen ble 

vurdert som kort og konsis, og Fylkesmannen mente den var godt egnet som et brukerverktøy. 

                                                           
3
 Revisors merknad. 
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3.3 Planstruktur 

I kommunens overordnede styringsdokumenter er det få overordnede føringer for hvordan 

beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunens virksomheter.  Dette gjelder spørsmål som 

hvorvidt alle virksomheter skal ha beredskapsplaner, om de skal koordineres pr. 

kommunalområde og krav til hva planene evt. skal omfatte. Et søk på "beredskap" i styrende 

dokumenter, gir følgende treff: 

 

Kommunal planstrategi 2012 - 2015: 

 Viser til kommuneplan 2011-2022 som sier at beredskapsplaner skal oppdateres. 

 Klimatilpassing som tema håndteres i kommunens løpende beredskapsarbeid, og tas 

hensyn til i planlegging etter plan- og bygningsloven. 

 

Kommuneplan 2011-2022: 

 Ny lov om kommunal beredskap, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) stiller strenge krav til kommunene om å beskytte innbyggerne 

og verdier mot tap og skade. Ski kommune skal oppfylle krav i Sivilbeskyttelsesloven 

 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre årlige øvelser. 

 Døgnkontinuerlig beredskap for akutte hendelser innen vann, avløp og vei. 

 

Budsjett og handlingsplan 2015-2018: 

 Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre årlige øvelser løpende i perioden. 

 

Beredskapsleder opplyser at kommunen arbeider med å utvikle en bedre struktur for 

beredskapsplanene. En oversikt skal gjøres tilgjengelig i kvalitetslosen
4
. 

3.4 Planer på virksomhetsnivå 

Ski kommunes overordnede beredskapsplan er oppdatert 26.6.2014. Beredskapsleder har 

presisert at planen revideres årlig og øves hvert annet år. Varslingslisten oppdateres to ganger 

årlig eller ved behov. I følge den overordnede planen finnes følgende beredskapsplaner: 

 Beredskapsplan for håndtering av ulike kriser og andre akutte hendelser for Ski 

kommunes barnehager, SFO, skoler og pedagogisk virksomhet.  

 Beredskapsplan for vann, avløp og vei. 

 Beredskapsplan for helse og sosial beredskap. 

 

Dessuten viser den overordnede planen til: 

 Oversikt over lokasjoner som er sårbare for strømbrudd. 

 Oversikt over fastleger i Ski (kontaktperson er kommuneoverlegen). 

 Avtale med dagligvarebutikker om leveranser ved akutt krise. 

 Oversikt over dyrehold i kommunen (kontakt landbrukskontoret). 

 Tegninger over lokaler tenkt benyttet ved evakuering. 

 Oversikt over fyringsanlegg og nødaggregat; kontaktperson er beredskapsleder. 

 

Det finnes beredskapsplaner som ikke fremgår av den overordnede planen, som f.eks. 

smittevernplanen og lokal beredskapsplan for NAV Ski. 

 

                                                           
4
 Kvalitetssystem som bl.a. inneholder moduler for dokumentlagring og avviksregistrering. 
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 Beredskapsplan for kommunalområde oppvekst. 3.4.1

"Beredskapsplan for håndtering av ulike kriser og andre akutte hendelser for Ski kommunes 

barnehager, SFO, skoler og pedagogisk virksomhet" (kommunalområde oppvekst) inneholder 

en rekke prosedyrer for hendelser som kan inntreffe: 

 

 Skader, sykdom, og dødsfall blant 

barn, foresatte, søsken og 

personale. 

 Foresatte er dømt for kriminalitet. 

 Bortkomne barn, kidnapping. 

 Den som henter ikke er i stand til å 

ta seg av barnet.  

 Barnet hentes av ukjent, hentes for 

sent eller hentes ikke. 

 Samlivsbrudd mellom foreldre. 

 Inntak av farlige stoffer. 

 Mistanke om omsorgssvikt. 

 Ekstremkulde. 

 Kjønnslemlestelse.  

 Tvangsekteskap. 

 Barnet har med våpen. 

 Skoleskyting.  

 Bading. 

 Radikalisering og voldelig 

ekstremisme.  

 Gisseltaking. 

 Beredskapsplan ved brann. 

Branninstruks. 

 Medisinering av barn. 

 Håndtering av smittsomme 

sykdommer. 

 

Vedlegget "personalmangel" er nevnt i innledningen, men finnes ikke i planen. 

 

Andre områder som omhandles, er: 

 Beredskap ved brann/branninstruks. 

 Informasjon fra kommunelege om medisinering av barn. 

 Retningslinjer for håndtering av smittsomme sykdommer. 

 Oversikt over forsikringer. 
 

Virksomhetsleder er ansvarlig for at ansatte er kjent med og handler i forhold til 

beredskapsplanen. Alle virksomheter skal utarbeide interne rutiner for sin virksomhet i tillegg. 

Rutinene skal gjennomgås og vurderes årlig. 

 

Hver enkelt barnehage, SFO og skole skal til enhver tid har oppdaterte navnelister med tlf. nr. 

over barn og deres foreldre/foresatte, ansatte og ansattes pårørende. 

 

Planen for kommunalområde oppvekst viser også til beredskapsplan for barnehageseksjonen, 

versjon "211008.doc". 

 

Beredskapsleder har opplyst at alle skolene har kjøpt inn et eget system for SMS-varsling av 

foreldre og pårørende. 

 Beredskapsplan for vann, avløp og vei 3.4.2

Ski kommune har en egen Ros-analyse for distribusjonsnettet for vann og avløp (19.1.2012) 

som ble utarbeidet av konsulentselskapet Sweco. Basert på denne analysen ble det også 

utviklet en handlingsplan for risikoforebyggende tiltak på vann og avløpsnettet (1.12. 2011). 
Planen belyser risikoreduserende tiltak innenfor sektoren. 

 

Dernest finnes en beredskapsplan for vann, avløp og vei (oppdatert i januar 2014). Planen er 
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bygget opp med en generell del som bl.a. beskriver ansvars- og organisatoriske forhold, 

varslingsplaner for ulike beredskapsnivåer, ressurser og beredskapsplanlegging. 

Virksomhetens årsplan skal omfatte vurdering av behovet for nye Ros-analyser, ajourhold av 

beredskapsplanen, kursing av ansatte, kontroll av beredskapsmateriell, øvelser (to pr år, 

hvorav en er varslingsøvelse) og samordning med annen beredskap. 

 

Beredskapsplanen inneholder aksjonsplaner tilpasset de hendelser som er identifisert. For 

området "vann", berører disse sabotasje, svikt i hygienisk barriere ved vannverk (Oslo vann- 

og avløpsetat), forurensning av drikkevannet pga. innsug, brudd på hovedvannledning Oslo 

grense/Langhus, brudd på overføringsledning (Kråkstad, Skotbu), samt strømbrudd. 

Dernest finnes også aksjonsplaner som omhandler avløp og forurensning, samt vei. 

 Beredskapsplan for helse- og sosialetaten og pleie- og omsorgsetaten 3.4.3

Planen er fra 2005 og er ikke oppdatert etter dette. 

 

Planen inneholder prosedyrer som i det vesentlige kommer til anvendelse ved begrensede 

skader/ulykker i virksomhetene. Virksomhetsleder i den enkelte virksomhet har ansvaret for 

beredskap i virksomheten, både utvikling av planene, undervisning av de ansatte. 

Virksomhetsleder vil være hovedansvarlig under ulykker/skader.  

 

Det er foretatt Ros-analyser som prosedyrene bygger på. Planen viser også til samordning 

med andre planer. Planen omfatter prosedyrer for seks tjenestesteder: 

 Solborg bo- og aktiviseringssenter. 

 Langhus bo- og servicesenter. 

 Kråkstadtunet. 

 Habilitering. 

 Miljø og tiltak. 

 Hjemmetjenesten. 

 

Prosedyrene er utviklet for å møte følgende situasjoner: 

 Brudd i vannforsyningen. 

 Brudd i IKT-tjenester. 

 Færre ansatte/smitteutbrudd. 

 Evakuering. 

 Strømbrudd. 

 Innrykk av flere brukere. 

 

De situasjoner som gjelder brudd i vannforsyningen, brudd i IKT-tjenester og færre 

ansatte/smitteutbrudd, er felles prosedyrer for alle virksomhetene. Når det gjelder evakuering, 

brudd i strøm og innrykk av flere brukere, er det i følge planen, separate prosedyrer for hver 

virksomhet. 

 

Planen inneholder føringer for hvem som kan innkalles, liste over sentralt personell, 

undervisning og evaluering/oppdateringer.  

 Smittevernplan 3.4.4

Kommunens smittevernplan er utgitt som administrativ prosedyre som finnes på 

kvalitetslosen. Planen er sist revidert 20.11.2014. Planen er overordnet for delplaner som 
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omfatter forskjellige smittsomme sykdommer. Kommuneoverlegen har det overordnede 

ansvaret for smittevern i kommunen. 

 Lokal beredskapsplan for NAV Ski 3.4.5

Den lokale beredskapsplanen for NAV Ski, er godkjent 25.1.2013. Varslingslisten er ajourført 

21.2.2013.  Planen følger NAV sin mal for lokal beredskapsplan. Denne gjelder for alle 

enheter i NAV. Planen består av to deler: 

 

Del 1 – operativ beredskapsplan 

Hovedinnholdet i denne delen er tiltakskort/scenarioer for en rekke hendelser. Som 

vedlegg følger maler for alternativt driftssted, pårørende/medarbeiderliste, 

situasjonslogg og bemanningsoversikt.  

 

Del 2 – veiledning til lokal beredskapsplan 

Denne er ment som støtte til utarbeidelsen av del 1. 

 

Varslingsprosedyren er tilordnet den overordnete varslingsprosedyren ved krisehendelser i 

NAV. 

3.5 IKT-beredskap 

Kontrollutvalget har rettet særlig fokus mot IKT-området. Ski kommune har de siste årene 

hatt fokus på å bedre driftssikkerheten for IKT-tjenester. Virksomhetsleder for IKT opplyser 

at i de siste to årene er det investert betydelig i IKT-utstyr for å sikre robuste løsninger og 

stabile tjenester. Det meste av kommunens IKT- infrastruktur er byttet ut. Dette gjelder fysisk 

datautstyr som servere, nettverksutstyr, systemer for sikkerhetskopiering, 

overvåkningsløsninger og datamaskiner med periferiutstyr. Det er bl.a. anskaffet batterier som 

trer inn umiddelbart ved strømbrudd og hindrer at servere og annet utstyr slår seg av. 

Kommunen har strømaggregat som starter automatisk etter få sekunder. Dette testes jevnlig. 

På denne måten sikres at IKT-systemene ikke skades ved strømbrudd, og at virksomhet IKT 

fortsatt kan levere tjenester til brukere utenfor rådhuset, forutsatt at de har strøm. 

 

Virksomhetsleder IKT er tilfreds med kommunens IKT-satsing og peker på at neste trinn er å 

gripe fatt i arbeidsprosessessene som er etablert. Prosedyrer og rutiner skal vurderes på nytt. 

Brukerne av IKT-tjenestene skal involveres i dette arbeidet, og forståelsen mellom brukerne 

og virksomhet IKT skal avklares når det gjelder hva brukerne kan forvente av IKT-tjenester. 

Virksomhet IKT ønsker å utvikle serviceerklæringer for å tydeliggjøre dette. 

 

Satsingen bygger på en IKT-strategi som ble vedtatt i 2013. Det er lagt opp til en økning i 

driftsbudsjettet for IKT tilsvarende 3 årsverk. Denne ambisjonen ble redusert noe ved de 

etterfølgende års budsjettvedtak. Virksomhet IKT ligger i dag ca. 2 årsverk under det nivået 

som ble vedtatt gjennom IKT-strategien.  Personellsituasjonen er likevel, i følge 

virksomhetsleder, ikke kritisk. Bemanningen er 15 årsverk og i tillegg 4 lærlinger. Alle 

stillinger er bemannet fra 3.8.2015. 

 

Virksomhet IKT har ingen egen beredskapsplan i dag. Investeringen i IKT-utstyr er imidlertid 

et resultat av at kommunen har erkjent behovet for mer stabile tjenester. Det ligger slik sett en 

beredskapstenkning til grunn for denne investeringen. Dette vil også gjelde for utviklingen av 

nye arbeidsprosedyrer.   
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Virksomhet IKT har rutiner for varsling av andre virksomheter ved driftsproblemer. Det er 

ingen egne varslingslister internt. Det er ingen vaktordning utenom arbeidstid på IKT-siden i 

kommunen. Ansvarsdelingen internt i virksomheten ved en krise- eller beredskapssituasjon, 

mener virksomhetsleder er klar.  

 

Virksomhet IKT har avtale med ekstern nettverksleverandør om driftsstøtte når det er behov 

for økt kapasitet. Så langt har virksomheten i større grad hatt behov for å samarbeide med 

kompetansemiljøer eksternt fremfor egne virksomheter. Internt i kommunen er det ikke 

etablert samarbeidsrutiner mellom virksomhetene omkring beredskap innen IKT.  

 

Det har ikke vært gjennomført beredskapsøvelser for IKT-området spesielt. Ved avviklingen 

av eksamen for 10. klasse i 2014, falt nettverket ut for elevene og IKT opplevde store 

problemer med server-miljøet. Dette var problemer som gjaldt for alle fire ungdomsskolene. 

Elevene opplevde disse problemene ved at tilgangen til internett og egne nettverksområder 

forsvant i perioder, samt at PC-ene de jobbet på «frøs» i kortere perioder. Alle elevene fikk 

levert eksamen ved hjelp av PC, og elevene fikk utvidet eksamenstid på grunn av IKT-

utfordringene. IKT etablerer med bakgrunn i denne erfaringen, forsterket beredskap for 

kommunens skoler ved eksamen og nasjonale prøver. Med de forbedringer som er gjort i 

kommunens IKT-struktur, mener virksomhetsleder for IKT at sannsynligheten for at noe 

lignende kan skje i 2015, er betydelig redusert. 

 

Virksomhetsleder mener at driftsavbrudd blir håndtert raskt og tilfredsstillende. Virksomheten 

har backup-løsninger, og all tapt informasjon kan gjenskapes. 

 

Virksomhet IKT har ikke oversikt over hva andre virksomheter har av planer og rutiner for å 

møte en situasjon der IKT-systemene faller ut. Virksomhetsleder er imidlertid kjent med at 

det i noen grad finnes manuelle rutiner. Bl.a. gjelder dette ved kontakt med Akershus 

Universitetssykehus om pasientdata. Virksomhetsleder IKT oppfatter at virksomhetene har 

stort fokus på at systemene virker. Han er i imidlertid noe mer betenkt over at virksomhetene 

ikke er mer opptatt av datasikkerhet. 

 

Kommunen har ingen dokumentert oversikt over hvilke ekomtjenester den er avhengig av og 

heller ingen analyse av hva den kan gjøre for å opprettholde kontinuitet i ekomtjenestene. 

Kommunen har ca. 10 mobiltelefoner som kan deles ut etter kriseledelsens føringer dersom 

telefonnettet faller ut eller trafikken på de ordinære mobiltelefonene blokkerer sambandet. Det 

er ikke lagt planer for hvordan ytterligere kommunikasjonsutstyr og alternative løsninger kan 

skaffes. Det finnes ingen planer som tar utgangspunkt i hvor lenge telefoni eller mobiltelefoni 

vil være tilgjengelig ved f.eks. strømbrudd, og hva konsekvensene vil bli dersom mobilnettet 

faller ut over en periode. Alternativ lokalisering av kommunens ledelsesfunksjoner er planlagt 

samlet i 3.etasje i rådhuset. Denne etasjen er prioritert mht. nødstrøm.  Neste alternativ er 

Drømtorp driftssentral. Nødstrøm vil være tilgjengelig men alternativet er ikke utredet med 

tanke på IKT og sambandsløsninger. 

 

Virksomhetsleder IKT mener han har kontroll på den tekniske delen av IKT, men mangler en 

del på dokumentasjon. Klarere føringer om hvordan rollefordeling og struktur skal være innad 

i kommunen på området beredskap, ville i følge virksomhetsleder vært nyttig. 
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3.6 Sjekkpunkter 

Problemstillingen inneholder en rekke konkrete spørsmål. Kort oppsummert, vurderer vi 

situasjonen slik for disse spørsmålene: 

 

Har virksomhetene egne beredskapsplaner? 

Område oppvekst har en beredskapsplan.  Denne pålegger alle virksomheter å utarbeide 

egne rutiner i tillegg. Revisjonen har fått oversendt beredskapsplan for Bøleråsen skole 

som er utarbeidet i 2015. 

 

Skolene har også en abonnementsavtale med kriseportalen.no som tar for seg: 

 Forebyggende, akutte og langsiktige tiltak rundt alle aktuelle temaer.  

 Tiltak som er faglig og juridisk forankret.  

 Et komplett HMS-system for skolen (under utvikling). 

 Brev- og skjemamaler.  

 Aktualitetsstoff, og råd til håndtering ved viktige hendelser. 

 

Skolene har en styringsgruppe som er lokal kriseledelse ved virksomheten.  

 

Helse og omsorg kan vise til en plan fra 2005 som ikke er oppdatert siden. Planen berører 

mange områder som også vil være relevante i dag, men som ikke er oppdatert. 

Kommunens smittevernplan er sist revidert 20.11.14. 

 

Virksomhet IKT har ingen egen beredskapsplan. 

 

Kommunalteknikk har beredskapsplan for vann, avløp og vei, oppdatert i januar 2014.  

 

NAV har lokal beredskapsplan som følger NAV sin mal. 

 

Er beredskapsplanene basert på en forutgående risiko- og sårbarhetsanalyse?  

Innen kommunalteknikk er det gjennomført en egen Ros- analyse. Revisjonen oppfatter 

at planen for oppvekstområdet dekker relevante områder som bygger på risikovurderinger 

uten at en egen Ros-analyse er dokumentert.   

 

Innen helse gjøres Ros-analyser for endringer i tjenestetilbudet, som f.eks. endringer i 

medikamenthåndtering. 

 

Hvordan er beredskapsarbeidet forankret internt i den enkelte virksomhet?  

Kommunalteknikk forholder seg til lovverket som gjelder for de tjenestene virksomheten 

er ansvarlig for. Avdelingsleder for vann og avløp har et særskilt oppfølgingsansvar 

internt. 

 

Virksomhetsleder ved Solborg bo- og aktiviseringssenter støtter seg i første rekke på 

sykepleier for fagutvikling som er ansvarlig for kvalitet på tjenestene. Virksomhetsleder 

for hjemmetjenesten støtter seg i første rekke på 4 avdelingsledere, som sammen med 

virksomhetsleder utgjør den lokale kriseledelsen. 
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Er ansvarsdelingen klar i en krise- eller beredskapssituasjon? 

Planen for oppvekstområdet presiserer virksomhetsleders ansvar for beredskapsarbeidet 

ved virksomheten, herunder at planen oppdateres og skal være kjent. 

 

Beredskapsplanen for vann, avløp og vei redegjør for kommunens ansvar, kommunalsjefs 

ansvar og myndighet på virksomhetsnivå før og under en krise. 

 

Virksomhetsleder for Solborg bo- og aktiviseringssenter opplyser at det alltid er en 

ansvarlig leder/stedfortreder til stede. Kjøkkensjef er ansvarlig for konsekvenser som 

gjelder mat. Virksomhet Eiendom som er ansvarlig for bygget, har alarmsystem som 

overvåker driftsfunksjoner. Ansvarsdeling oppleves som avklart. 

 

Hjemmetjenesten opplever også ansvarsdelingen som avklart. En av avdelingslederne vil 

alltid være fungerende leder når virksomhetsleder er fraværende. 

 

Hvilket varslingssystem har virksomhetene og hvordan er varslingsrutinene?  

Planen for oppvekstområdet presiserer at hver virksomhet skal ha oppdaterte navnelister 

og tlf. nr. for barn og foreldre, ansatte og ansattes pårørende. Kun virksomhetsleder og 

dennes stedfortreder skal ha tilgang til dette. De enkelte prosedyrebeskrivelsene henviser 

også til andre som kan kontaktes. 

 

Beredskapsplanen for vann, avløp og vei redegjør for varslingsplaner og rutiner i et eget 

kapittel. Kapitlet omhandler situasjoner som utløser interne varslingsrutiner og 

situasjoner som utløser eksterne varslingsrutiner. Navneliste finnes som vedlegg til 

planen. 

 

Solborg bo- og aktiviseringssenter har en varslingsrutine som gjelder sykdom i helgen. 

Alle avdelinger har virksomhetsleders telefonnummer og kan ringe ved behov. 

Virksomhetsleder legger vekt på å ha en tilstrekkelig basisbemanning som er i stand til å 

løse situasjoner som oppstår. 

 

Virksomhetsleder ved hjemmetjenesten viser til at liste med navn og telefonnummer til 

alle ansatte kan hentes ut fra personalsystemet. Virksomheten har ingen særskilt 

varslingsrutine ut over dette. 

 

Virksomhet IKT har rutiner for varsling av andre virksomheter ved driftsproblemer. Det 

er ingen egne varslingslister internt. 

 

I hvilken grad gjennomføres øvelser og evaluering av disse? 

Planen for oppvekstområdet forutsetter at alle gir tilbakemelding på eget initiativ om 

tiltak og erfaringer som gjøres. Beredskapsplanen vurderes årlig ut fra forrige års 

erfaringer. Dette skal ivareta kvalitet og sikkerhet på skolen. 

Eventuelle nye tiltak som prøves ut, skal meldes til kommunalsjef oppvekst som vurderer 

om og på hvilken måte disse skal gjøres kjent for andre virksomheter. 

 

Beredskapsplanen for vann, avløp og vei beskriver at Kommunalteknikk skal 

gjennomføre minimum 2 øvelser pr år, der én er varslingsøvelse. Kommunalteknikk har 

ikke gjennomført egne øvelser det siste året. 
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Solborg bo- og aktiviseringssenter opplyser at foruten brannøvelser, ble det gjennomført 

en konsekvensanalyse av strømbrudd i 2010. Dette gjaldt hele kommunen. Det vises 

ellers til en revisjon av kvalitet i sykehjem fra Follo distriktsrevisjon fra 2012. 

 

Hjemmetjenesten viser også til at det ble gjennomført en konsekvensanalyse av 

strømbrudd i 2010. 

 

Det har ikke vært gjennomført beredskapsøvelser for IKT-området spesielt. 

Nødstrømsaggregatet er funksjonstestet. 

 

I hvilken grad samarbeider virksomhetene seg imellom, eller med andre aktører i 

forbindelse med beredskapsarbeidet? 

Planen for oppvekst inneholder føringer om å viderebringe erfaringer til kommunalsjef. 

Det legges opp til en viss rutine for å samarbeide innen oppvekstområdet.  

 

Beredskapsplanen for vann, avløp og vei skal i følge årsplanen ha en rutine for årlige 

møter for å forvalte avtaler om bistand og øvelser og for å sikre samordning med annen 

beredskap. Virksomheten har også et samarbeid med Bærum kommune i som gjelder 

utkjøring av vann til befolkningen. 

 

Virksomhetsleder ved Solborg bo- og aktiviseringssenter har et godt samarbeid med 

brannvesenet. I tillegg er det et samarbeid med virksomhet Eiendom, som er ansvarlig for 

bygget. 

 

Virksomhetsleder for Hjemmetjenesten viser til at virksomheten samarbeider med andre 

gjennom møter i "nettverk velferd". Foruten hjemmetjenesten deltar 3 sykehjem og 

miljøarbeidertjenesten. 

 

Virksomhet IKT har i større grad hatt behov for å samarbeide med kompetansemiljøer 

eksternt fremfor egne virksomheter. Internt i kommunen har det ikke vært etablert 

samarbeidsformer mellom virksomhetene omkring beredskap innen IKT. 

 

Hvordan er IT-sikkerheten ivaretatt i virksomhetenes beredskapsplaner?  

Revisjonen kan ikke se at dette er spesielt omhandlet i kommunens beredskapsplaner. 

 

Virksomhetsleder ved Solborg bo- og aktiviseringssenter opplyser at siste døgns 

hendelser fra Gerica finnes på papir. Det er ingen beredskapsplan som omhandler dette. 

IT avdelingen har som rutine å varsle ved driftsavbrudd. 

 

Virksomhetsleder ved hjemmetjenesten viser til prosedyrene i beredskapsplanen (2005) 

og til kommunens prosedyrer for behandling av elektroniske meldinger (E-link 

prosedyrer). 
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3.7 Vurderinger 

Kommunene er pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og skal med 

utgangspunkt i denne utarbeide en overordnet beredskapsplan. Enkelte sektorlover pålegger 

også kommunen å ha beredskapsplaner.  Det er ikke generelt lovpålagt å ha egne 

beredskapsplaner på virksomhetsnivå. 

 

Flere av spørsmålene over forutsetter at virksomhetene har beredskapsplaner. Ikke alle har 

det, og deler av planene er dessuten foreldet. Ski kommune mangler også noen oppdaterte 

planer den er pålagt å ha. Utfordringene til kommunen ligger derfor i å etablere et system av 

beredskapsplaner som er ajoúr, før det gir mening å gå dypere inn i flere av disse 

spørsmålene. 

 

Kommunen har en ansvarsstruktur og et ledelsesapparat som trer inn i beredskapssituasjoner, 

noe som også er et viktig tiltak. Selv om beredskapsplanverket har mangler, vil ledelse, 

erfaring, ulike prosedyrer og støtte fra kommunens kriseledelse, bidra til at virksomhetene kan 

håndtere en krise på en god måte. Men det er ikke et argument for ikke å ha beredskapsplaner. 

 

Revisjonen finner liten grad av samordning og integrering av kommunens beredskapsplaner 

med utgangspunkt i de uønskede hendelsene som er kartlagt i den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen. Dette skal fremgå av den overordnede beredskapsplanen.  

 

Ros-analysen beskriver konsekvenser som det er naturlig å videreføre i beredskapsplaner på 

virksomhetsnivå. Analysen fremmer også forslag til hendelser for senere Ros-analyser. 

Revisjonen etterlyser en mer systematisk oppfølging av disse forholdene i beredskapsplaner 

som dekker virksomhetsnivået. 

 

Kommunen beskriver og stiller i liten grad krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i 

virksomhetene.  Dette gjelder spørsmål som hvorvidt alle virksomheter skal ha 

beredskapsplaner, om de skal koordineres pr. kommunalområde, krav til hva planene evt. skal 

omfatte, Ros-analyser, øvelser og ajourhold. En samlet oversikt over hva kommunen har av 

beredskapsplaner, kunne ha vært nyttig. Det er derfor positivt at kommunen arbeider med 

dette og vil samle planene i kvalitetslosen.  

 

Situasjonen er dermed at praksis er ulik mellom kommunalområder og mellom virksomheter. 

Noen har beredskapsplaner, andre ikke. Området beredskap, fremstår dermed som mangelfullt 

koordinert. Revisjonen mener kommunen bør si noe om hvordan beredskapsarbeidet skal 

foregå.  

 

Følgende modell kan være et utgangspunkt for beredskapsarbeidet og strukturen av 

beredskapsplaner i kommunen: 
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Fag- og 
virksomhets-
spesifikke 
beredskaps-
planer

Overordnet beredskapsplan

Plan for kriseledelsen

Smittevern-
plan

Helse- og sosial-
beredskapsplan

Beredskapsplan 
for skoler og 
barnehager

Beredskapsplan 
for kommunal-

teknikk

Andre 
beredskaps-

planer

Planstrategi, kommuneplan, budsjett- og handlingsprogram

Mål, prioriteringer og retningslinjer for beredskapsarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyser
Overordnet og fag-/ 
virksomhetsrelaterte

Kilde: Fylkesmannen i Møre- og Romsdal

 
 

 

Modellen peker på at kommunen på overordnet nivå sier noe om hvordan kommunen skal 

ivareta beredskapsarbeidet (mål, prioriteringer, retningslinjer), hvilken planstruktur 

kommunen skal ha og hvilke krav som settes. Dette må gjenspeiles i overordnet 

beredskapsplan. Ros-analysen gir innspill både til hvilke føringer kommunen bør gi i sine 

styrende dokumenter og til den overordnede beredskapsplanen. Den overordnede planen skal 

samordne planene på nivåene under.  

 

Hvilke planer kommunen skal ha og på hvilket nivå, er en vurdering kommunen må gjøre ut 

fra hvordan den ønsker å styre dette. Revisjonen spiller denne modellen inn som et forslag, 

men understreker at det finnes flere måter å gjøre dette på. Det vises bl.a. til forskrift om 

kommunal beredskapsplikt § 4, som peker på at den overordnede beredskapsplanen kan 

utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til Plan- og bygningsloven. 
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4 Håndtering av utvalgte risikoområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Kommunens overordnede Ros-analyse vurderer risiko i tilknytning til 15 hendelser. De 4 

risikoområdene som inngår i problemstillingen, er trukket frem fordi de vil kunne representere 

betydelige utfordringer for kommunen om de skulle inntreffe. En vurdering av 

risikoområdene må ta utgangspunkt i Ros-analysens konklusjoner. Håndteringen av 

risikoområdene bør også fremkomme i beredskapsplaner for virksomhetsnivået. 

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt legger vekt på kravet til samordning i utarbeidelsen 

av overordnet beredskapsplan. Samordningen skal gjøres med utgangspunkt i den helhetlige 

risiko- og sårbarhetsanalysen, som også skal ligge til grunn for virksomhetenes 

beredskapsplaner. Kravet til samordning må derfor gjenspeiles i beredskapsplanene for 

virksomhetene. 

 

Revisjonskriterium: 

 Kommunen bør ha beredskapsplaner for hvordan virksomhetene skal håndtere de 

angitte risikoområdene. Planene bør være samordnet. 

4.2 Gjennomføring 

Revisjonen har gjennomført et gruppeintervju/fokusgruppemøte med deltagelse fra 

kommuneoverlegen og virksomhetslederne for Solborg bo- og aktiviseringssenter, Bøleråsen 

skole, kommunalteknikk og IKT. Møtet tok utgangspunkt i hvert av de fire risikoområdene i 

problemstillingen og hva kommunens Ros-analyser sier om konsekvenser for kommunen. På 

dette grunnlaget ble deltakernes vurderinger og synspunkter for hva som ville være 

konsekvenser og tiltak på virksomhetsnivå, diskutert. Fremstillingen under følger samme mal. 

 

I ettertid er det gjennomført et separat intervju med virksomhetsleder for hjemmetjenesten om 

de samme temaene. 

4.3 Sviktende vannforsyning 

 Helhetlig Ros-analyse 4.3.1

I den helhetlige Ros-analysen inngår det et scenario for brudd på vannforsyningen til 

institusjon. Konsekvenser som fremkommer i analysen: 

 

 

 

Problemstilling 2: 

I hvilken grad er virksomhetene forberedt på å håndtere risikoområdene: 

 Sviktende vannforsyning. 

 Alvorlig bemanningssvikt. 

 Langvarig strømbrudd. 

 Sviktende IT-drift. 
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Liv og helse: 

 Mister drikkevann og vann til hygiene. 

 Får ikke vasket tøy. 

 Mister vann til alminnelig renhold. 

 Matlaging blir vanskelig. 

 

Økonomi 

 Kan bli kostbart med reserveløsninger. 

 Reparasjonskostnader. 

 Kostnader til reserveløsninger, eks. engangsutstyr. 

 

Ros-analysen for kommunalteknikk har flere scenarier som gjelder vannforsyningen. For en 

situasjon med langvarig ledningsbrudd vil konsekvensene etter denne analysen være mindre 

vann tilgjengelig og lavere trykk. Kommunen har reservevann for 24 timers forbruk. Andre 

scenarier med en viss risiko, er innsug av forurensning (brannventil eller grøft), sabotasje og 

svikt i hygienisk barriere ved Skullerud for vann levert fra Oslo. 

 Konsekvenser for virksomhetene 4.3.1

4.3.1.1 Skolene  

Skolene vil måtte få vann tilkjørt i tank. 

4.3.1.2 Helse.  

Dersom det skjer ledningsbrudd ved sykehjemmet, kan det kobles opp provisorisk 

vanntilførsel. Ledninger på bakken kan kobles på et alternativt tilkoblingspunkt på 

sykehjemmet. Slike ledninger er ifølge kommunalteknikk tilgjengelig fra eksternt 

døgnbemannet lager. 

4.3.1.3 Hjemmetjenesten  

Hjemmetjenesten vil ha fokus på å redusere vannbruken til et minimum uten at det går utover 

brukernes helse og velbefinnende, og på å sørge for tilstrekkelig vann via alternative 

forsyningskanaler. Dette innebærer at rengjøring og personlig hygiene reduseres. 

Kommunalteknikk og evt. brannvesen kontaktes om tilkjøring av vann.   

4.3.1.4 Kommunalteknikk 

Stort uttak av brannvann kan medføre innsug av forurenset vann. Situasjonen vil avhenge av 

hva slags forurensning det er snakk om, men tiltak som kloring og pålegg om å koke vannet, 

er aktuelle. Ondsinnet forurensning/sabotasje kan skape situasjoner som både er farlige, 

vanskelig å forhindre og vanskelig å sikre seg mot. 

 

Kommunen investerer i ledningsnettet. Dette er bygd opp som ringledninger. Det vil si at 

dersom det oppstår et ledningsbrudd, er tilførselen likevel sikret ved at vannet leveres fra den 

andre retningen. 

4.4 Alvorlig bemanningssvikt 

 Helhetlig Ros-analyse 4.4.1

I den helhetlige Ros-analysen inngår det et scenario for pandemi, i betydningen influensa. I 
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følge Ros-analysen vil konsekvensene for kommunen kunne være: 

 

Liv og helse 

 Mange blir syke samtidig med konsekvenser for bemanning på arbeidsplasser. 

 Mange sykehusinnleggelser. 

 Det sprer seg frykt i befolkningen. 

 Økt dødelighet. 

 

Økonomi 

 Store kostnader ved større sykdomsfravær. 

 Store kostnader ved vaksinering. 

 Konsekvenser for virksomhetene 4.4.2

4.4.2.1 Skolene  

Situasjonen vil avhenge av alvorlighetsgrad. Ved stor smittefare kan kommunelegen måtte 

stenge skolen. Skolen ser også for seg at situasjonen kan løses gjennom å slå sammen klasser, 

evt. å samle disse i Follo-trykk arena. Et annet alternativ er å sende elevene hjem. Det er 

viktig å prioritere ressursene mot de yngste elevene først. 

 

Det er forskjell på undervisning og tilsyn. En lærer kan ha ansvar for flere barn ved tilsyn.  

Det blir vist til at skolene har Ros-analyse og at en egen beredskapsgruppe har ansvaret for å 

lede en slik situasjon. Skolene har mange vikarer som kan tilkalles.   

4.4.2.2 Sykehjemmene  

Sykehjemmene vil ikke legge inn flere nye beboere. Det kan imidlertid være aktuelt å sende 

egne beboere til andre sykehjem. Personell kan også lånes av andre. Helse og omsorg sitter 

også med en oversikt over pensjonister som kan kalles inn. Andre tiltak er å endre på turnuser, 

eller at ansatte må jobbe lengre dager når andre ikke kommer på jobb. Det er også flere i 

administrative stillinger som har kompetanse til å gå inn i tjenesten. Innenfor helse og 

omsorg, er denne type tiltak stadig aktuelt. Sykehjemmet har alltid definert en ledelse hele 

døgnet. Helse må være fleksible hele tiden, kriser skjer ofte. 

4.4.2.3 Hjemmetjenesten  

Hjemmetjenesten viser til at i de fleste tilfeller hvor det oppstår en plutselig svikt i 

bemanningen, vil dette mest sannsynlig skyldes en epidemi med sykdom både hos brukere og 

ansatte. Det er da to forskjellige problemer som må håndteres samtidig: 

 Hindre spredning av smitte og ta hånd om brukere på en forsvarlig måte. 

 Sikre tilstrekkelig antall personell. 

 

Plan for influensapandemi (2009), er del av smittevernplanen. Hjemmetjenesten har også 

vurdert tiltak i 2009 og 2013. Situasjonen under en influensapandemi vil være at: 

 Mange av brukerne vil være syke.  

 Mange av brukerne i hjemmetjenesten vil kunne trenge midlertidig fulldøgnsomsorg.  

 Aker sykehus vil sende ikke ferdigbehandlede pasienter tilbake til kommunen.  

 Mange av de ansatte vil være syke. 

 

Aktuelle tiltak som beskrives kan oppsummeres til å flytte beboere til institusjonene, evt. 
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hotell, samt en rekke tiltak for å skaffe ekstra personell. Situasjonen vil også kreve at 

brukeroppdragene må vurderes og prioriteres. 

4.4.2.4 Kommuneoverlegen  

Kommunens pandemiplan er oppdatert. Det er også utarbeidet smittevernplan med 

underplaner. Mulige pandemier overvåkes av statlige organer. Ved et gitt nivå gis det 

informasjon til kommunene. Kommuneoverlegen skal informere kommunen når farene når et 

visst nivå.  Det er viktig at beslutningslinjene er klarlagt, også dersom ledelsen er borte. Det er 

også viktig å ha en kommunikasjonskanal som fungerer. 

   

4.5 Langvarig strømstans 

 Helhetlig Ros-analyse 4.5.1

Den helhetlige Ros-analysen gir en generell oversikt over risikoforhold i kommunen. 

Elforsyning er ett av disse områdene. Årsaker som er nevnt er kabelskader ved gravearbeider 

eller telehiv, havari av transformatorer eller skader på høyspenttilførselen til kommunen. 

Bortfall av strøm kan berøre større eller mindre deler av kommunen, eller til 

enkeltinstitusjoner. 

 

Leveringssikkerheten vurderes som god, men helseinstitusjoner vurderes som sårbare ved evt. 

strømbrudd.  

 

Konsekvensene vil i følge Ros-analysen kunne være at belysning faller bort, maskiner og 

instrumenter stopper (måleinstrumenter og pustemaskiner på sykehus), datamaskiner, 

produksjonsmaskiner, verktøy, heiser, alarmer, kassaapparater og kjøleanlegg mv. vil slutte å 

fungere. Skoler og barnehager vil måtte stenge og mange vil oppleve at hjemmene deres blir 

kalde og at det blir vanskelig å forberede måltider. 

 

Konsekvensreduserende tiltak kan være reserveforsyning, tilsyn med transformatorer og 

linjenett, god beredskap ved strømstans, godt vedlikehold, utvise aktsomhet og begrense 

graving i kabeltraseer og montering av strømaggregater i viktige bygg for viktige funksjoner, 

for eksempel sykehjem og dataanlegg for kriseledelse. 

 

Den overordnede Ros-analysen har sett nærmere på et scenario der det er full strømstans i 

hele rådhuset i 2-3 dager. (jfr. også pkt. 4.2). I følge Ros-analysen vil konsekvensene for 

kommunen være: 

 

Liv og helse: 

 Pleie- og omsorgstjenester vil mangle tilgang til elektronisk informasjon og 

fagsystemer. 

 Manuelle systemer innenfor helse og omsorg ansees ikke å kunne gi tilstrekkelig 

informasjon over tid 

 Risiko for feil vil øke med tiden som går før systemene er i drift igjen. 

 

Økonomi 

 All fakturering, lønnskjøring og daglig drift stopper 

 All elektronisk kommunikasjon rammes 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Sikkerhet og beredskap – Ski kommune 

 

27 

 Store kostnader dersom hendelsen medfører skader på datarom, servere mv. 

 Organisasjonen vil oppleve en total lammelse. 

 Ros-analyse kommunalteknikk 4.5.2

Ros-analysen for kommunalteknikk har scenarier som gjelder avløp og overvann. For en 

situasjon med langvarig strømstans vil konsekvensene etter denne analysen være forurensning 

av vassdrag. Varighet over 24 timer ansees som uakseptabelt. Ros-analysen vurderer også 

drikkevann ved lengre strømbrudd, men anser dette som både lite sannsynlig og ufarlig. 

Situasjonen vil kreve manuell styring av ventiler. 

 Konsekvensanalyse ved strømbrudd 4.5.3

I 2010 ble det gjennomført en konsekvensanalyse ved kortvarig strømbrudd (inntil 4 timer) og 

langvarig strømbrudd (opptil 4 døgn) i Ski kommune. Et flertall av virksomhetene var 

omfattet av analysen. Analysen redegjorde for konsekvensreduserende tiltak og foreslo 

mottiltak. Det er uklart hvilken oppfølging analysen resulterte i. 

 Nødstrømkapasitet 4.5.4

Kommunen har en oversikt over nødstrømkapasitet som er datert 21.8.2015. Denne gir 

følgende status: 

 

 Ingen av skolene har nødstrømsaggregat. 

 Ingen av barnehagene har nødstrømsaggregat. 

 Innen helse har Solborg bo- og aktiviseringssenter, Langhus bo- og servicesenter og 

Finstadtunet nødstrømsaggegater på hhv. 80 kw, 48kw og 104 kw. 

 Drømtorp driftssentral har nødstrømsaggregat. 

 Ski rådhus har nødstrømsaggregat på 30.4 kw. For øvrig har ingen andre kontorer og 

andre bygg aggregat. 

 

Oversikten redegjør for konsekvenser og tiltak som gjelder driften av bygget (oljekjeler, 

sirkulasjonspumper, varme), men ikke driftsmessige konsekvenser for virksomhetsutøvelsen. 

 

Revisjonen får opplyst fra virksomhetsleder eiendom at det i tillegg finnes to mobile 

aggregater som kan disponeres etter prioritet.  

 

Kommunen har ellers flere mindre, mobile aggregater med mer begrenset kapasitet. 

 Konsekvenser for virksomhetene 4.5.5

4.5.5.1 Skolene  

Ved behov, kan elevene evakueres til Follo-trykk Arena.  Eventuelt må det vurderes å sende 

elever hjem. SFO har mat til normalt forbruk i ca. 2 uker.   

 

Det finnes områder på skolen som ikke har vinduer og som vil være mørke ved strømbrudd. 

Det bør finnes lommelykter plassert i disse arealene for brukes i slike situasjoner. 

4.5.5.2 Helse.  

Sykehjemmet har aggregat som starter dersom strømmen går. Dette testes jevnlig. Virksomhet 

Eiendom har ansvaret for testingen. Kommunalteknikk opplyser at de har en betydelig 
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mengde diesel på lager og at de vil kunne etterforsyne diesel til aggregatet ved behov. All mat 

til alle sykehjemmene kommer fra kjøkkenet på Solborg.  

4.5.5.3 Hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten viste til at Ros-analyse ble gjennomført i 2010 og til konsekvensanalysen 

for strømbrudd høsten 2010. 

 

Den største risikoen for hjemmetjenesten ved langvarig strømbrudd, er at tjenesten mister 

oversikten og ikke klarer å gi hjelp. Ved langvarig strømbrudd er det viktig at ressurser blir 

omdisponeres raskt. Ros-analysen fra 2010 beskriver konsekvensene ved langvarig 

strømbrudd som kalde og mørke boliger, engstelige brukere, frosne vannrør, mobilnettet 

berørt, brukerne kan ikke nå de ansatte, trygghetsalarmer virker ikke og brukeropplysninger 

kan ikke hentes ut av Gerica. 

 

Aktuelle tiltak vil være: 

• Intern beredskapsgruppe etableres (virksomhetsleder og fagledere). Én leder skal være 

tilstede på døgnbasis. 

• Til enhver tid å ha oppdatert oversikt over brukere som trenger hjelp ved strømstans. 

• Skaffe til veie aggregat til brukere som er helt avhengige av strøm til medisinsk 

og/eller teknisk utstyr. 

• Opprettholde kroppstemperatur med ulltepper og dyner. 

• Ha oppdatert adresse til brukere og pårørende, oppdatert medisinkort i papirversjon. 

• Manuell journalføring. 

• Ekstra bemanning. 

• Fylle opp vann hos brukere. Praktisk bistand/rengjøring utgår.  

 

Ros-analysen foreslår også sentrale konsekvensreduserende tiltak. (Lager for ved/parafin, 

samlokalisere brukere til sykehjemmene, alternative vannkilder, nødsamband, samarbeid med 

nabokommuner som har strøm, omdisponere drivstoff, nødaggregat til PC for tilgang til 

Gerica). 

 

Sannsynligheten er vurdert som liten, men konsekvensene store. 

4.5.5.4 Telefoni.  

Mobilnettet kan brukes ved strømbrudd. Kommunalteknikk opplever stort press på 

telefonnettet ved kriser og har derfor egne telefoner (ca. 10 stk.) som kan brukes i slike 

situasjoner.  I tillegg finnes radiosamband som brukes i brøytebiler. Legene disponerer 

nødtelefoner.  Kommunen har pr. i dag ikke satellitt-telefoner. 

4.6 Sviktende IT- drift 

 Helhetlig Ros-analyse 4.6.1

Den overordnede Ros-analysen omhandler ikke svikt i IT-drift spesielt. Ros-analysens 

beskrivelse av et scenario der det er full strømstans i hele rådhuset i 2-3 dager, vil imidlertid 

også berøre IT-tjenestene. Det vises til konsekvenser for liv og helse og økonomi i pkt. 4.5.1.  
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 Konsekvenser for virksomhetene 4.6.2

4.6.2.1 Skolene 

Bortfall av nettet ifm. med eksamen og avvikling av nasjonale prøver, vil føre til at prøvene 

ikke kan gjennomføres. Skolen har ingen alternativ plan for dette. 

 

Undervisningen vil i større grad måtte foregå med enklere metoder(papir, tavle, kritt) i den 

perioden nettet er nede. Et bortfall av nettet i en periode på rundt tre dager, er mulig å 

håndtere uten for store konsekvenser. Skolene har alt av nødvendig informasjon i papirarkiv. 

 

Kontakten mellom foreldre og skole er nettbasert og vil bli brutt dersom nettet faller ut. Det 

vil imidlertid være mulig å opprettholde kontakten gjennom mobilnettet via tjenesten 

"Transponder". FAU har også epostadresser til alle foreldre på skolen. Epost kan også sendes 

via FAU, da denne adressen ikke er knyttet opp til Ski kommune. 

4.6.2.2 Sykehjem.  

For sykehjemmet vil brudd i IT-drift føre til at fagsystemet Gerica ikke er tilgjengelig. All 

dokumentasjon om beboerne, pleieplaner, journaler, medisinering mv., ligger i dette 

fagsystemet. Denne dokumentasjonen finnes i begrenset grad på papir. Bortfall av IT-

tjenester, vil derfor føre til at dokumentasjon om beboerne ikke kan hentes ut, eller registreres 

i systemet. Som eksempel vises til at en lege som er tilkalt og ikke kjenner pasienten, ikke vil 

ha pasientopplysninger fra Gerica tilgjengelig. 

 

Personalet har god kjennskap til den enkeltes situasjon og behov. Denne kjennskapen vil i en 

krisesituasjon kunne legges til grunn for opprettholdelsen av tilbudet til den enkelte, men er 

ikke en tilfredsstillende løsning. 

 

Dersom Gerica faller ut over noen dager, vil det oppstå en situasjon som kan gi alvorlige 

konsekvenser for liv og helse. 

 

IKT viser til at det i løpet av høsten vil komme en løsning for å koble seg på Gerica via 

mobilnettet.  Dernest vises til at de siste opplysningene om beboeren skal ligge på den lokale 

maskinen.  

4.6.2.3 Hjemmetjenesten  

Hjemmetjenesten vurderer at svikt i ekom bl.a. kan skape utfordringer for elektronisk 

meldingsutveksling (E-link), mot fastlegene for å utveksle helseopplysninger. Kommunen har 

en rutinebeskrivelse datert februar 2013 for behandling og kontroll av meldinger, at de blir 

mottatt og evt. oppfølging på telefon. Telefon og trygghetsalarmer kan også falle ut ved svikt i 

IT-drift. 

 

Tjenesten måtte klare seg uten Gerica i to uker i 2014. Dette medførte to avvik som gjaldt to 

brukere som skulle ha hjelp en gang pr måned. Tjenesten har manuelle back-up lister som kan 

benyttes. Hjemmetjenesten klarer å holde driften oppe uten Gerica.  

4.6.2.4 Virksomhet IKT.   

Virksomhet IKT har de siste par årene lagt mye ressurser i å forbedre og sikre tjenestene som 

tilbys. IKT arbeider for at det skal finnes flere parallelle løsninger for å kunne opprettholde 
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nettilgangen. For at virksomhetene skal ha kontakt med kommunens servere kreves linje til 

rådhuset.  Det er tre "nettlinjer" inn til rådhuset. Dersom det skjer noe med den ene kan de to 

andre brukes.  Dernest kan også mobilnettet mulig å bruke for å nå servere i rådhuset. 

 

Kommunens nettside ligger på kommunens server. IKT mener denne bør gjøres tilgjengelig 

over andre kanaler, som "nettskyen". Facebook kan også brukes. Den vil da ikke være berørt 

av nedetid på rådhuset. 

 

Mobilnettet kan benyttes for å nå servere i rådhuset. Denne muligheten er ikke gjort kjent hos 

brukerne og vil kreve opplæring for å kunne brukes. Kommunen er i ferd med å bygge om 

nettet og etablere ringløsninger for å kunne styre datatrafikken en annen vei ved linjebrudd.   

 

Kommunen har 10 mobiltelefoner som reserve, jfr. pkt.3.5. Disse kan gis nye simkort og 

skjermes fra det vanlige mobilnettet. 

 

Virksomhet IKT ser på en løsning for å flytte servere ut av rådhuset slik at man kan kjøre mot 

mobile løsninger.  Det vil være svært viktig å flytte ut backup-serveren. Ved serverkrasj kan 

data flyttes over på annen server. 

 

Den største sårbarheten for IKT-tjenestene følger av at den sentrale infrastrukturen er 

lokalisert til rådhuset. Kommunen har ingen back-up om lokalene ødelegges. Brann e.l. vil 

derfor kunne medføre tap av data.  

4.7 Sårbarhet ved strømbrudd 

Konsekvensene av et strømbrudd kan være dramatisk og vanskelig å forutse på forhånd. 

Langvarig strømbrudd blir i beredskapssammenheng vurdert som kanskje den mest alvorlige 

trusselen mot vårt moderne samfunn. Når revisjonen velger å fremheve dette temaet spesielt 

er det dels fordi konsekvensene av langvarig strømbrudd er et viktig tema som kommunene 

må ha som bakteppe for sin egen beredskapsplanlegging. Dernest mener revisjonen at 

langvarig strømbrudd er et eksempel på en situasjon som krever en systematisk tilnærming i 

beredskapsarbeidet. 

 

DSB's nasjonale sårbarhets- og beredskapsrapport (Nasjonalt risikobilde) for 2012, hadde en 

fordypningsdel som omhandlet kommunenes beredskap mot bortfall av elektrisk kraft. 

Rapporten beskriver bl.a. erfaringer fra stormen Dagmar som i romjulen 2011 rammet store 

deler av Sør-Norge. 1,3 millioner mennesker, eller over 25 prosent av Norges befolkning, ble 

berørt.  

 

Bortfallet av elektrisk kraft viste blant annet hvor viktig kraft er for opprettholdelse av kritiske 

samfunnsfunksjoner. Særlig viste hendelsen avhengigheten av kraft for opprettholdelse av 

ekomtjenester. I kombinasjon med andre feil førte strømbruddene til omfattende svikt i både 

fast- og mobiltelefoni og internett. Over 30 000 abonnenter ble uten fasttelefon, og på 

Nordvestlandet falt 40 prosent av basestasjonene i mobilnettet ut. I tillegg mistet 12 000 

kunder internettforbindelsen.  

 

For kommunene som ble rammet av stormen medførte bortfallet av strøm og påfølgende svikt 

i ekomtjenestene betydelige utfordringer. For mange kommuner oppsto det utfordringer 

allerede i forbindelse med etablering av kriseledelse. I flere kommuner opplevde man at 

lokaler som var tiltenkt kriseledelsen var mørklagt, og det var derfor nødvendig å flytte 
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kriseledelsen til alternative lokaler med reservestrøm, eksempelvis sykehjem eller 

omsorgssentre. Uten tilgang på ordinære ekomtjenester som fasttelefon, mobiltelefon og 

Internett, opplevde man i mange kommuner store problemer med kommunikasjon, både 

internt mellom kommunens virksomheter og ut til andre aktører og innbyggere. For 

innbyggerne var det mange steder store problemer med å oppnå kontakt med kommunens 

kriseledelse, og enkelte steder var det ikke mulig å bruke nødnumre. Også utalarmering fra 

110-sentraler til kommunale brannvesen ble berørt. Situasjonen gjorde det vanskelig for 

kommunenes kriseledelse å få oversikt over om det var innbyggere som hadde behov for 

hjelp. Enkelte kommuner sendte ut personell for å samle informasjon og skaffe oversikt. 

 

Flere steder var sykehjem og omsorgsboliger uten strøm i flere timer. I enkelte kommuner ble 

det iverksatt evakuering av beboere i omsorgsboliger til lokaler med strømaggregat, mens 

andre steder var det behov for innlosjering av hjelpetrengende innbyggere på sykehjem. 

Trygghetsalarmer som sluttet å fungere som følge av bortfall av telefoni medførte et økt 

behov for besøk og tilsyn av pleie- og hjelpetrengende. Enkelte steder var det også behov for 

midlertidig innlosjering på steder med varme, av eldre og syke som kun hadde elektrisk 

oppvarming i egen bolig.  

 

I noen kommuner medførte strømbruddet at vannforsyningen falt bort. Andre steder var det 

utfordringer med rensing av vannet. Varsling og anbefalinger om koking av vannet ble 

vanskeliggjort som følge av svikt i ekomtjenester. Mange steder medførte strømbruddet at 

kloakk gikk urenset ut i vassdrag, fjorder og vann. Forsyning av drivstoff til 

reservestrømaggregater var tidvis en utfordring. Flere kommuner hadde ikke egne lagre av 

drivstoff, og hadde heller ikke avtaler eller beredskap for å anskaffe dette. Bensinstasjonene er 

avhengige av strøm for å kunne pumpe drivstoff fra tankene, men få av disse hadde nødstrøm 

til pumpene. 

Flere av kommunene som ble berørt av Dagmar har gitt uttrykk for at et strømbrudd i en 

kuldeperiode ville blitt svært krevende å håndtere, og at de da i større grad ville vært 

avhengige av bistand utenfra. 

 

Sintef har laget en rapport som blant annet ser på hvor lang tid det tar før samfunnets kritiske 

infrastruktur vil knele. Denne oversikten viser at det meste er skalert for bare korte avbrudd 

og at det er liten beredskap for langvarig bortfall: 
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Nettavisen viser i en artikkel 19.6.2015 om konsekvenser ved strømbrudd, til Sintefs rapport. 

Ifølge Nettavisen sier rapporten at det etter tre dager vil være stopp for jernbanen, 

sjøtransport, lufttransport, telefoni, internett, vann- og avløp, fjernvarme, drivstoff, sykehus, 

legevakten, omsorgstjenester, nødnummer, betalingstjenester, justissektoren, skole og mat på 

frys- og kjølelager. 

 

DSB har gjort en analyse av en situasjon med langvarig strømrasjonering som følge av 

nedbørmangel i et område med et stort antall innbyggere. Sannsynligheten for en slik 

rasjoneringssituasjon vurderes å være middels til høy.  

 

Nettavisen siterer i også seksjonssjef for beredskap i NVE: 

 

"Man kan ikke garantere for strømforsyningen. Det arbeides for å sikre så god 

forsyningssikkerhet som mulig, men likevel kan strømmen bli borte også i lengre tid. 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Sikkerhet og beredskap – Ski kommune 

 

33 

Egenberedskapen er da helt avgjørende, men det er veldig stor forskjell i kravene til 

forskjellige aktører. 

 

Mye av sentralnettet er gammelt, og mye nærmer seg slutten av sin levetid. Det ble 

bygget på 50-tallet, og vi kaller det eldrebølgen. På enkelte områder er det også 

mangel på kompetanse til å reparere det vi har". 

 

4.8 Vurderinger 

Det kan oppstå hendelser som ikke er planlagt. Derfor er det bl.a. viktig å ha en kompetent 

ledelse på virksomhetsnivå som tar ansvar i en krisesituasjon og har nødvendige fullmakter. 

Revisjonen oppfatter at dette er på plass i de virksomheter vi har sett på. Vi registrerer at 

virksomhetslederne har kunnskaper om hva som vil være konsekvenser og hvilke tiltak som 

kan være aktuelle i en krise. 

 

Regelverket understreker at kommunen skal jobbe på tvers og at planer skal være samordnet. 

Tiltak som en virksomhet forutsetter at andre, i eller utenfor kommunen, skal bidra med, bør 

være avklart og mulig å gjennomføre. Dette blir særlig viktig ved planlegging av hvordan 

knappe ressurser skal brukes (f.eks. strømaggregater, alternative sambandsløsninger, 

vanntanker e.l.). 

 

For at kommunen skal lykkes med dette arbeidet, må den sette krav til planstrukturen og 

innhold i planene. Opplæring, øving og ajourhold er viktige områder å følge opp fra et 

ledernivå i kommunen. 

 

Revisjonen har trukket frem langvarig strømbrudd som et område av spesiell viktighet. En 

slik situasjon vil i løpet av kort tid kunne lamme det meste av kritiske samfunnsfunksjoner. 

Av særlig viktighet er konsekvensene for ekom-tjenester som berører evnen til å lede en krise. 

Revisjonen er i tvil om kommunen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette.  Ti mobiltelefoner 

som reserve fremstår ikke som et veldig robust alternativt samband. 

 

Revisjonen vil også peke på at beredskap ikke bare handler om den første fasen av en krise. 

Krisen skaper også konsekvenser som må håndteres ut fra hensynet til fortsatt 

tjenesteproduksjon. Hvis f.eks. et bygg brenner ned, vil det umiddelbare tiltaket være å få alle 

i sikkerhet og slukket brannen. Konsekvensene kan være at brukerne av bygget nokså raskt 

må få etablert driften et annet sted. Revisjonen mener denne type konsekvenser for driften 

også bør være en del av beredskapsplanleggingen. Det er positivt at alternativ lokalisering er 

fastlagt. Men det bør også legges planer, så langt det er mulig og hensiktsmessig, for hva 

etableringen vil kreve på mottakerstedet. 
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Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 
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